
I MT

MUSU'^LIETUVA•* &

NR. 39 (1674) SEMANÁRIO - 1980 M. SPALIO-OUTUBRO 2D. 10,00 Cr. Rua Juatindiba, 20(28) Caixa Postal 4421 - 01000 São Paulo, teL 273-0338 ~
■UH Ml !■ 111111111

Vanduo musų, 
malūnas rusų

Gyvenantieji išeivijoje stebime okupuotos Lietuvos gy
venimą. kiek tai mūsų sąlygomis įmanoma. Mums rūpi ten 
likusių tautiečių žingsniai krašto viduje ir užsienyje. Tiesa, 
mūsų žinios nėra pilnos, tačiau kai suplaukia iš oficialių ir 
privačių šaltinių, susidaro jau šioks toks vaizdas, įgalinan
tis daryti išvadas. Pavyzdžiui, šią vasarą įvyko Vilniuje dai
nų ir tautinių šokių šventė. Apie ją rašo oficialioji sovietų 
spauda, apie ją pasakoja turistai, tomis dienomis lankęsi 
Vilniuje. Maskvoje įvyko tarptautinė olimpiada, kurioje 
dalyvavo ir keletas lietuvių. Apie juos bei jų laimėjimus 
rašo oficialioji spauda. Kai iš Lietuvos vyksta užsienin 
kuris nors sovietinis žymūnas, solistas, rašytojas, propa
gandistas .... rašo sovietiniai laikraščiai. Taigi dalis faktų 
iš okupuotos Lietuvos gyvenimo pasiekia išeiviją oficialiais 
keliais, šalia to, yra neoficialių kelių, kuriais žinios pasie
kia mus, ir tai gana greitai. Vienas tokių kelių yra pogrin
džio laikraščiai, kurie pateikia faktus, neskelbiamus oficia
lioje spaudoje. Šiuo keliu prasiveržia kartais ir nevisai 
tikslių, klaidinančių žinių, bet netrukus jų netikrumas 
paaiškėja. Pogrindžio spauda yra tas šaltinis, kuris padeda 
išeivijai orientuotis ir matyti tikrąjį Lietuvos veidą. Tuo 
būdu išeivija yra geriau informuota apie Lietuvos gyveni
mą, negu okupuotieji lietuviai apie išeivijos.

REMIANTIS turimais faktais išeivijoje, galima daryti 
pagrįstą išvadą: okupuotoje Lietuvoje sukasi milži
niškas rusų malūnas, kurį varo lietuviškieji vande

nys. Kitaip tariant, vanduo mūsų, o malūnas rusų. Lietuvos 
žmonės nuo seno yra darbštūs, gabūs, išradingi, kūrybingi. 
Laisvės laikais visi jų darbai, kūriniai, laimėjimai buvo 
skirti Lietuvos garbei ir gerovei — lietuviški vandenys 
suko lietuvišką malūną. Kitaip yra dabar: lietuvių laimė
jimai, darbai, kūryba verčiami į rusų erdvę. Ir tai daro ne 
patys lietuviai, o jų “gerieji globėjai” rusai. Štai, pavyz
džiui, kad ir šiemetė dainų bei tautinių šokių šventė Vil
niuje! Rašoma, kad joje dalyvavo per 30.000 lietuviu. Bet 
jų dalyvavimas buvo nukreiptas į pasmilkymą Lietuvos 
okupacijos keturiasdešimtmečio. “Kultūras Baruose“ įdėta 
keletas vaizdų iš tos dainų šventės, kurių viršuje stambiom 
raidėm įrašyta “Leninas”. Taigi aiškiai parodyta kam ta 
švente smilkoma — ne Lietuvai, o asmeniui, kuris šian
dieną yra pavergėjo simbolis. Pati šventė buvo gerai orga
nizuota, šauni, spindinti daugybe jaunų veidų, besiryžtan- 
čių išlaikyti lietuviškąją kultūrą ir pavergėjo grėsmėje. 
Vaizdingiau tariant, lietuviškieji vandenys tebesruvena, nė
ra išsekę, pilni gyvastingumo, tačiau turi sukti rusišką ma
lūną, maitinantį sovietinę imperiją. Taip yra ne tik su dai
nų švente, bet ir su visa gyvenimo tėkme pavergtoje Lie
tuvoje.

EKITAIP yra ir užsienyje, kur pasirodo sovietinio 
gyvenimo atstovai. Jei kurioje nors valstybėje ren
giamas koncertas, kurio programą atlieka pavergtos

Lietuvos ansamblis, vietinėje spaudoje pasirodo skelbimai,
kad tai Sov. Sąjungos meno žmonės. Taip jau yra buvę 
daug kartų Prancūzijoje, Švedijoje, P. Amerikoje ir kitur. 
Grižę lietuviai menininkai Lietuvon rašo sovietinėje spau
doje apie savo laimėjimus. Deja, tie laimėjimai pateko ant 
sovietinio malūno. Panašiai yra su sportu. Olimpinėse žai-

SPAUDOS MĖNUO
SKAITYK IR PLATINK “MUSU LIETUVĄ“

Iš demonstracijų liepos 19 prie sovietų ambasados Washing
tone. Simas Kudirka ir kun. K. Pugevičius kalba su spau
dos korespondente po arešto. Ant žemės sėdi L. Bernotas 
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

iii■■ iiww   —Twnriwm i1 iwim■ iimiur-Hiw irwni-iMiiiiiiinim^BkmtfjMMjaagi 
dynėse ir kitose tarptautinėse sporto varžybose kartais iš
kyla lietuviškos pavardės. Iš jų aiškiai matyti, kad tai lie
tuviai, bet užsienio spauda, remdamasi maskviniais prane
šimais, laiko juos rusais. Bene ryškiausias atvejis buvo ak
toriaus Donato Banionio, dalyvavusio sovietinių filmų fes
tivalyje Kvebeko mieste, Kanadoje. Vietinė prancūziškoji 
spauda paskelbė straipsnį apie tuos sovietinius filmus, o 
D. Banionį pavadino rusu! Ir taip dalykai kartojasi jau 40 
metų. Kad lietuviškieji vandenys suka rusų malūną Lietu
voje, suprantama — tuo tarpu nėra jėgos tam malūnui su
griauti, bet kad užsienyje tie vandenys atlieka tą pačią pa
skirtį, reikia stebėtis pavergėjo įžūlumu, rengėjų nesiorien- 
tavimu ir išeivijos pasyvumu. Laisvės pasaulyje išeivija ga
li pasakyti tiesą ir bombarduoti spaudą, skelbiančią klai
dinančias informacijas, gautas iš rusiško malūno.

Tėviškės Žiburiai
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Kam mums reikalingas laikrodis?
Prieš kelius metus pradėjau rinkti statis

tinės žinias, ar mums reikalingas laikrodis. 
Kalbu apie mūsų kolonijos^ veikią , šventes, 
programas ir pramatytus tvarkaraščius. Ir jau 
buvau beprieinąs išvados, kad laikrodžio ne
būtinai mums reikia. Jeigu pavyzdžiui, pra
nešama, kad toks ir toks minėjimas bus, saky
kim, ketvirtą valandą po pietų,tai nuėjus apie 
penktą valandą tikrai nieko neprarasi, gal dar 
teks kiek palūkėti. Iš visos eilės paruoštų mi-i 
nėjimų paskelbtos valandos ir prasidėjimo 
laiko susidarė įdomus vidurkis apie 45 minu-

NAUJAS SAVIVALDAS ŽURNALAS 
“PASTOGĖ” (Nr.D

tęs. Jūs juoksitės, bet taip kalba faktai. Ciane 
mano išmislas. Bet dabar atsitiko vienas fak
telis, kuris visiškai sugadino šitą statistiką.

São Paulo ateitininkai ruošė vaidinimą 
‘Šiaurės Pašvaistė*4. Sakau, reikia nueiti pa

sižiūrėti. Pažiūrėjau į programą. Apskaičia
vau, kad nuvykus valandėlę vėliau nieko ne-

Nors šis 1978 m.išleistas kultūri
nis pogrindžio žurnalas tik neseniai 
pasiekė Vakarus, j o aktualumas nė 
kiek nesumažėjęs. Tai ne kronikinio 
pobūdžio įvykių aprašymas, bet savo
tiškas ’’sielos veidrodis”,intelektu
alinio - akademinio Lietuvos katalikų w 
jaunimo profilis. Pastogėje spausdina 
mi grožiniai ir kritiniai - filosofiniai 
raštai yra, paly ginant su mūsų savi- 
laidos vidurkiu, gana aukšto lygio. Pa
stogė buvo pirmą sykį paminėta Briu
selyje išeinančiame biuleteny j e, USSR 
News Brief, 1980,Nr. 2.

Pastogės tikslus aptaria vedamasis 
anot kurio jį skiriama tiems, ”kurie 
nori laisvai kurti”. Būti laisvu meno 
žmogui -”tai ne tik mesti iššūkį išo
rinei cenzūrai,bet visų svarbiausia 
nugalėti savyje klastingiausią meni 
ninko priešą - vidinį cenzorių, dauge
liui mūsų jau įdiegtą,kontroliuojantį 
kūrinio gimimą dar pasąmonėje”. Vi
dinė cenzūra esanti ”pavojus pačiai 
kultūros esmei”.Toji ’kompromiso 
kultūra ,tai pseudotvarinys, nors jo 
atsiradimo motyvacija ir būtų labai 
kilni”. Išdavoje gi po ryškiom spal
vom slepiasi ”bergždurnas ir yda”. 
Jau daugelį metų jaunoji karta iš Imi 
tūros žmonių girdi ’’melą arba pušiai 
tiesą”. Pastogės leidėjai atsisako to
kio kompromiso ir siekia ’’sukurti; 
precedentą”,t.y. ’’parodyti ir įrodyti, 
kad yra galimas ir kitas kelias, bent 
atskiru atveju”. Pastogė nesiriboja jo 
kiais ideologiniais sroviniais rėmais 
ir yra atvira visiems, ’kuriems rūpi 
Lietuva”.

Pastogės dvasiniai modeliai yra Mir 
daugas Tamonis ir Romas Kalanta - 
” stulpai, žymintys pokarinės Jauno., 
sios Lietuvos nueitą kelią”.Straipsny 

je trims metams nuo Tamonio tragiš
kos mirties paminėti rašoma,kad ve
lionis giliai pažinojo savo kartą,t.y. 
karo metais gimusiuosius, kuriai jis 
paskyrė pagrindinį savo gyvenimo kū
rinį, Ž i n i ą, autentišką dokumentą 
ir savo kartos paminklą. Spausdinami 
keli Tomo Kuršio slapyvardžiu pasi
rašyti Tamonio eilėraščiai.Ištraukoj* 
iš Tamonio prozos (Žinios?) aštriai 
kritikuojama religinė diskriminacija 
Lietuvoje,Maskvos politika nepalan
kiai palyginama su liberalesne Lenki
jos ir Vengrijos vyriausybių laikyse
na. Tamonis reikalauja panaikinti dis
kriminaciją, privilegijų teikimą komu 
nistams, dehumanizuojant likusią vi
suomenės dalį.

Dalis Pastogės paskirta O. V. Mila
šiui ir jo kūrybai,kurioje esanti dva
sinio įkvėpimo versmė ir šiandienos ■ 
lietuviams. Pirmoje savo studijosapi* 
Milašių dalyje, Algis Galinis (s la py vai 
dis ?) apgailestauja faktą, kad didžiu
ma Milašiaus kūrybos dėl ’’ideologi - 
nių priežasčių” tebėra neprieinama 
Lietuvos skaitytojui. Galinis įžiūri di= 
dėlę reikšmę Milašiui dabarties ’’is
toriniame posūkyje”,katalikybės svo
rio centrui svyrant į Rytus. Spausdina 
ma Milašiaus novelė apie ’’Juokdarį 
Triks-Triksą”, ’’Pažinimo giesmė” 
ir jo įvadas savo paruoštai lietuvių 
liaudies antologijai prancūzų kalba 
( 1928).

Vincento Rimšos (slapyvardis ?) no 
vėlė ’’Juodos žvaigždės ” poetine pro
za atkuria knygnešių gadynę. Viena iš 
Mykolo Šilaičio (slapyvardis) poemų 
dedikuota Henrikui Radauskui .Julius 
Guoba ( slapyvardis ?) pagiria Romu
aldą Granauską kaip ’’autentiškiausią 
ir gyvybingiausią” jaunosios kaitos 

atsitiks. Bet paskutiniu momentu, dėl viso 
pikto, nutariau nuvykti tik pusvalandi vė
liau. . .Sakau, pasikalbėsiu su kokiu taip pat 
ankstyvu atvykėliu.

Ir žinot kas atsitiko? Ne, to tikrai neži
not. Nagi radau vaidinimą prasidėjusį, pu
blika ramiai besiklausant. . .Net netikiu, sa
kau, gal kas kokia prakalbą rėžia, kap tai be 
pavėlavimo. Ne, nebuvo prakalba, o pats vai
dinimas.

Tai va, pasitikėk tradicijomis.. .Reikės vėl 
pradėti į laikrodį žiūrėti.

Vaikai nekalba leituviškai
Kita tradicija buvo sulaužyta. Jau mes iki 

gyvo kaulo papratę girdėti, kad mūsų vaikai 
nemoka lietuviškai. Girdi, vos ne vos žodeli 
suremia. Dalinai aišku, kad tiesa. Visokių 
vaikų esama. Bet jeigu tai norėtume pritaiky
ti prie “Šiaurės pašvaistes44 vaidinimo, tektų 
apsiprašyti. Negi ten kokie senukai vaidino, 
o vaidinimas išėjo kaip reikiant. Reikėjo jų 
pavardes didelėm raidėm įrašyti i progra
ma. Jie tikrai to verti, Gal sunku bus išmatuo
ti, kiek kantrybės ir darbo įdėta iš veikalo re
žisieriaus kun. J.Šeškevičiaus pusės. Pasirodo, 
kad jo pastangos nebuvo veltui, lygiai kaip ir 
vaidintojų nedamiegotos naktys. Jų darbas 
davė mums gražią lietuviško teatro popietę.

Norėčiau tik paklausti: ar nereikėtų vai
dinimo kur nors pakartoti? Daug kas jo ne
matė. O gal net reikėtų nuvežti i PALKongre- 
są į Argentiną? Tą darbą pamatytų ir daugiau 
lietuvių. Ir svarbu įsitikintų, kad nevisi lietuvių 
vaikai nekalba lietuviškai. Yra tokių,kurie net 
vaidinti moka.

■ u * --‘“’—r- ■«.... ... ... •

rašytoją ,bet kritikuoja jį už jo ”ste 
reotipinį” požiūrį į religiją,kuriame 
atsispindinti būdinga tos keturiasde
šimtmečių ’’sterilizuotomis šakni - 
mis” kartos nežinojimas.

Naujų pogrindžio leidinių sąraše 
minimos kas mėnesį išeinančios Per 
spektyvos, Aušra,Rūpintojėlis,Atei
tis ir Tiesos Kelias. ELTA
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VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO

ATSIŠAUKIMAS

LIETUVIAI,
Prieš penkerius metus 35-ių valstybių bu

vo pasirašytas Helsinkio Konferencijos baigia
masis aktas. Jo pasėkoje 1977 metais šio ak
to signatarai buvo susirinkę i Belgradu. Šiuo 
metu dauguma sutinka, kad, politiko akimis 
žiūrint, abi šios konferencijos sudarė Lietu-

KOLUMBIJOJE ĮAMŽINAME
LIETUVYBĖS RĖMĖJUS

vos bylos reikalui naudingu progų kurios buvo 
bent dalinai išnaudotos musu pastangomis 
arba ir savaime mūsų reikalui pasitarnavo.

Dabar artėja Madrido konferencija. Ir jos 
negalima praleisti, nepadarius visa kas gali
ma, Lietuvos laisvės reikalu, iškėlimui.Įvy- 
kiai Afganistane, Irane ir Lenkijoje mūsų vei
klos impulsą sustiprino. Mes negalime sustoti.

Š.m. birželio 21 dieną New Yorke buvo 
sukviesta laisvinimo darbui veiksnių konfe
rencija. Aptarta ateinanti Madrido komferen- 
cija ir nustatyta darbų ir veiklos koordinavi
mo gairės.

New Yorko pasitarimų metu buvo išklau
syti VLIKO, ALTO, B ALFO ir Lietuvos 
Žmogaus Teisių Komiteto pirmininkų prane
šimai. Lietuvos diplomatinės tarnybos pave
dimu pasitarimuose aktyviai reiškėsi gen. 
konsulas Anicetas Simutis.

Remiantis padarytais pranešimais, po išsa
mių svarstybų buvo priimta eilė nutarimų:

a. Konferencijos metu turėti Madride pa
jėgius atstovus.

b. Šešioms savaitėms Madride išnuomuo- 
ti patalpas su technišku personalu (ver
tėjais).

c. Suorganizuoti delegaciją ir betarpiškai 
įteikti Diplomatijos Šefo ir VLIKO pir
mininko pasirašytą memorandumą Hel
sinkio aktą pasirašusioms vyriausybėms 
iš kurių galima tikėtis palankumo (jau 
vykdoma). Prie memorandumo pridėti 
dokumentinę medžiagą ir politinių ka
linių sąrašą.

d. Išsiuntinėti svarbiausiems Europos laik
raščiams ir radio tarnyboms dokumen
taciją liečiančią JAV-bių Kongreso Re
zoliucijas Pabaltijo valstybių reikalu:Po- 
litinės ir kitas bylas — Petkaus, Gajaus
ko, Sadūnaitės, Pliumpos ir kitų.

e. Sustiprinti lietuvių politinę veiklą Eu
ropoje tuo pagrindu, kad Lietuvos ir Es
tijos nepriklausomybės atstatymas būtų 
laikomas integraline Europos taikos da
limi.

Galima tvirtai teigti, kad Madrido konferen-

Prieš 20 mėnesių susitverusio,ir 
vietos valdžioje įstatus įregistravu
sio, Kolumbijos Lietuvių Fondo vado
vybė yra apsisprendusi nebeprašyti 
užmarštin pradingstančių aukų ir pa
ramų lietuvybei. Vietoj rinkliavų ir • 
iš maldavimų Kolumbijos Lietuvių 
Fondas įrašys nariais visus au
kotojus, kurie ryžsis įstoti nariu,pa
geidaus prisidėti prie grupinių viene
tų įrašymo,ar nuspręs sau ir Lietu
vai brangų mirusįjį įamžinti, gaunant 
už tai 1 (vieno) balso teisę Fondo reN 
kalų svarstyme ir palūkanų skirsty* 
me nuo kiekvienų 25-ių US dolerių su 
mos.Narių ir Fondo įamžinumui bei 
nemirštamumui užtikrinti yra įves
tos specialios anketos, kurios e pa - 
skirta vieta nario balso įgaliotiniams 
pavaduotojams ir pa veldėtoj am s (su 
adresais).

Ir visų dėmesiui pranešame nuo
sprendį, kad: Kolumbijos Lietuvių 
Fondui rūpi įsigyti kultūrinių priemo
nių, kurių Kolumbijoje nėra.

cijos proga padidės rūpestis Europos taikos 
išlaikymo problema.

Taigi. darbų prieš akis labai daug. Užteks 
visiems. Mes jų neatliksime be y patingų pas
tangų ir be lėšų.

Išlaidas viršys kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių. Dėlto kviečiame visus lietuvius, kam 
rūpi Lietuvos laisvės byla, jungtis į ypatingą 
Tautos Fondo vajų ir nesigailint, neatidėlio
jant siųsti išimtiną auką Tautos Fondo adre
su. Tik su Jūsų visų pagalba mūsų darbas vyks 
skalndžiai.

Is anksto nuosidziai dėkojame ne tik savo 
bet ir visų lietuvių vardų, kurie Lietuvoje pa
silikę laukia ir tikisi mūsų talkos.

Aleksandras Vakselis 
Tautos Fondo Tarybos

Pirmininkas

Dr.C.K.Bobelis
VLIKO Pirmi
ninkas

Tam mums prireikėjo turėti lėšų 
rezervų užsieniuose,įur lietuvių ko-* 
lonijos kultūriškai bujoja Amerikoje, 
Kanadoje, D. Britanijoje, V. Vokietijo
je, Australijoje ir kitur. Tos priemo
nės tai: Tuose kraštuose išeinanti 
lietuviškoji spauda,lietuviškoji muzi
ka plokštelėse,išleistos knygos, pa
skaitų ir programų įrašai juostelėse, 
mūsų menininkų darbai,rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu,lietuvi? 
Ir’ žemėlapiai. ženklai ir lipi;.uhai, 
mūsų liaudies menas drožiniuose, tau 
tiniai rūbai ir 1.1.

Šių priemonių įsigijimui,bei tam 
tikslui užsieniuose lėšų atsargų telki 
mui, Fondas prašo įnašų Kolumbijon 
nesiųsti.o tepranešti mums laišku 
apie norus patapti K. L. F.nariu(Var- 
das ir pavardė,įnašo dydis doleriais, 
adresas).

Po šių duomenų pranešime nariui 
jo įnašo sumą kolumbiškais pezais , 
išpirktą Fondo ar privataus asmens 
lėšomis ir jo vardu nelaukiant įneštą 
Kolumbijos Lietuvių Fondo nejudomo 
jo kapitalo sąskaiton.Atsiųsime anke 
tą užpildymui ir nurodysime,kam , 
kur ir už ką nukreipti dolerius naujo 
jo nario gyvenamame krašte.

Nuoširdžiai su Jumis !
Kolumbijos Lietuvių Fondo 

Taryba
(ApartAėreo 37-19, Medelin, Colom
bia ).

ŠYPSENOS
Drąsą pametė

•Butkaitis 3 v. r. stovi prie sa
vo .'namo durų. Praeinantis po
licininkas klausia:

— Ar raktą pametei?
— Ne raktą, bet.drąsą, — at

sakė vyrukas.
E

CLINICA EM GERAL

DR. ARKADŲ PR0K0P0W1TSCH

CIRURGIÃO DENTISTA

PAL IV AN AS ACESSÓRIOS PARA AUTOS

TOCA FITAS— RODAS ---- PNEUS —RADIOS AM, FM.
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS.

X

Rua Harmonia, 880- Fone: 211-4499 
Vila Madalena — São Paulo

SÃO CAETANO DO SUL — AV. GOIÁS, 3324 FONE: 441-4766.
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' šiai Natalijai Kalašnikovai ir iš Irkutsko
^srities kilusiam Jonui Zautrai, spaudoje 

žinių neteko užtikti. Atrodo, kari jie buvo
KAIP MASKVOS OLIMPIADOJE 

SEKĖSI SPORTININKAMS Iš LIETUVOS
Kiekvieno sportininko Svajonė, tikslas 

ir garbė yra dalyvauti olimpinėse žaidy
nėse, 'kurios ruošiamos kas ketvirti metai. 
Tai siekdami, jie praleidžia ilgas įtemptas 
valandas treniruodamiesi. Bet, norint da
lyvauti olimpiadoje, reikia savo pasirink
tose šakose pasiekti tam tikrą nustatytą 
pajėgumo nonmą. Tokius pajėgumo egza
minus dabar išlaikė apie 30 Lietuvos 
sportininkų, bet Sov. Sąjunga padarė at
ranką ir leido pasireikšti olimpiadoje tik 
19.

Pirmosiomis dienomis Maskvos olimpia
dos žaidynėse 200 m krūtine plaukime pa
saulio rekordininkė Lina Kačiušyrtė per 
delną paveržė aukso medalį iš rusės S. 
Vargano vos. Tuo plaukimu, ji pagerino ir 
olimpinį rekordą. Dabar L. Kačjušyted pri
klauso du rekordai: pasaulio ir olimpiados. 
Plaukimas 100 m krūtine jai nepasisekė.

Įdomus faktas yra tas, kari dabar spor
tininkai, atrodo, kovoja tik už save. Se
niau taip nebūdavo. Pvz., kad ir ėjimo 
čempionas Antanas Mikėnas Melbour
ne olimpiadoje (1956) prieš pat pabaigą 
užleido pirmą vietą ir aukso medalį iš 
paskos ėjusiam rusui, o pats pasitenkino 
sidabro medaliu.

Antrąjį individualų aukso medalį išsi
kovojo plaukime 200 m krūtine vilnietis 
Robertas Žulpa. 100 m 'krūtine ir jam ne
pasisekė, net į finalą nepateko.

L. Kačiušyrtė ir R. Žulpa yra tie du 
sportininkai, kurie laimėjo individualius 
aukso medalius.

Sov. Sąjungos rankinio komanda, kurio
je žaidžia alytiškė Aldona Nenėnienė ir 
pasvalietė Sigita Mažeikaitė, taip pait iš
sikovojo 'aukso medalį. Taigi apdovanotos 
juo buvo ir abi lietuvaitės.

Reikėtų pažymėti, kad A. Nenėnienė 
yra žaidusi jau ir Mon.tr e alio (1976 m.) 
olimpiadoje ir ten taip pat su kitomis ga
vo aukso medalį.

Sovietų rinktinėje moterų (krepšinio ko
mandoje žaidė vilnietė Angelė Rupšienė ir 
šiaulietė Vida Beselienė ( tos 'komandos ka
pitonė yra A. Rupšienė). Toji komanda 
taip pat išsikovojo pirmąją vietą ir auk
so medalius. Aišku, aukso buvo apdovano
tos taip pat ir A. Rupšienė ir V. Babelienė.

Tuo metu 400 m Sov. Sąjungos rekordą 
turėjęs Remigijus Valiulis iš Šilutės ne
buvo paskirtais dalyvauti tokioje bėgimo 
distancijoje. Pats sportininkas sako, kad 
(peržiūros egzaminų metu jam nepasisekę. 
Bet jis dalyvavo grupinėje 4X400 m esta- 

• fetėje. Tos grupės 4 bėgikai laimėjo pir
mąją vietą, po aukso medalį ir pasiekė 
naują Europos rekordą. Jų tarpe ir R. Va
liulis.

Kalbant apie Valiulį, pasakytina, kad 
anglų televizijos pranešėjas, o taip pat ir 
televizijos ekranas išrašė, jog estafetėje jis 
bėgs trečiuoju. Laukėme jo pasirodant, o 
sulaukę gėrėjomės gražiai nuaugusiu, grei- 
takoju „Valiuliu“. Pasirodo, buvo pakeis
ta, ir Valiulis bėgo pirmuoju. Pasikeitimas 
nebuvo praneštais, tai taip ir neteko įsižiu
rę į tikrąjį Valiulį. Tuo trečiuoju 'bėgo N. 
Čarneckis.

Biržuose gimęs Vladas Turla, Sov. Są
jungos kulkinio šaudymo čempionas, grei- 

tašaudoje pistoletu į šešėlius iš 600 galimų 
•talškų surinko 595 ir pasiekė 4 vietą.

Telšiškė Jadvyga Putinienė, Lietuvos 
ieties metimo rekordininkė, nors 'buvo pa
siekusi finalą, žaidynių pabaigoje pateko 
į 11 vietą.

Ilgų distancijų veteranas Aleksandras 
.Antipovas (gimęs^. Kupiškio aps.) 10 km 
'’bėgimo distancijos nepajėgė baigti — ne
teko jėgų ir turėjo pasitraukti. Tą dieną, 

‘kaip rašoma, Maskvoje buvę 30 laipsnių 
karščio.

Vilniuje gimusi Galina Murašova disko rusais. Olimpine proga Maskvoje iš.eisto-

Demonstruojant liepos 19 prie sovietų ambasados VVashingtone - dalis demonstrantų su pla
katais. Žurnalistai intervistuoja Simą Kudirką ir kun. K Pugevičiu pquotr ą Bagdonavičiūtės

Vyrų krepšinio rinktinė komanda (joje 
dalyvauja Sergėjus Jovaiša, gimęs Anykš
čiuose) turėjo pasitenkinti trečia vieta ir 
bronzos medaliu.

Valdemaras Novickis, Kauno veterina
rijos akademijos studentas, žaidė ranki
nio komandoje ir išsikovojo sidabro me
dalį.

Vandens sporte Taline aštuonvietėje 
ialyvavo 2 sportininkai iš Lietuvos: Jonas 
Narmontas ir Jonas Pinskus. Komanda 
pateko į trečią vietą, ir jie abu pelnė po 
bronzos medalį.

1.000 m nuotolio baidarininkas kaunietis 
Ramutis Višinskis į finalines vairžybas ne
parteko.

Regina Baltutytė, gimusi Jalkšiškių kai
me, Anykščių aips., 'buvo aštuonvietės bai
darių komandos atsarginė.

Kaip sekėsi kitiems 2 atstovams — bai
darininkams iš Lietuvos, Trakuose gimu-

ATLIEKAME
- SPAUDOS DARBUS

GREIT
GERAI

rm ii... i ii i trm w wb------  „ a

Rua Juatindiba, 28 - Tel. 273-0338 Parque da Moóca - S.P.

•atsarginiai.
Reikėtų nepamiršti ir visos eilės tų 

olimpinių sportininkų trenerių— A. Gra- 
žiūno, A. Štaro, A. Kukšto, A. Kratsaičio, 
V. Kontvainio, A. Civinsko, A. Gedmino, 
R. Vidmanto ir daugelio kitų, kurie prisi
dėjo prie tų olimpiečių laimėjimų, čia, 
žinoma, įskairtytina ir dalis vyriausiųjų 
Maskvos trenerių.

Kai vyko Maskvos olimpiadas žaidynės, 
anglų spauda ir televizija sportininkus iš 
Įžetuvos vadino sovietais, o dažniausiai 

rioje supažindinama su sportininkais, ne
buvo pažymėta, kad jie yra iš Lietuvos. 
Tiesa, metrikoje pažymima, kur gimęs, ku
riai sporto šakai atstovauja ir kuriam 
mieste. Daugeliu: anglų sporto komenta
torių sunku net ištarti kai kuriais kitatau
čių 'pavardes, tai nėra ir ko laukti, kari 
jie pasidomėtų, kur tas Vilnius, Šilutė, 
Biržai, Klaipėda ar Kaunas.

Priminta, kad šuolio į tolį pasaulio re
kordininkė, pirmoji moteris, peržengusi 7 
metrų ribą, Vilma Bardauskienė Maskvos 
olimpiadoje nedalyvavo, nors pavasario 
varžybose ji buvo parodžiusi neperblo- 
giausią rezultatą. Matyt, tiek neužteko.

Olimpiados šuolio į tolį varžybose net 
trys moterys peršoko 7 metrų ribą. Aukso 
medalį išsikovojo rusė T. Kaipakova, nu
šokusi 7 06 cm. V. Bardausikienės rekor
das 7 09 cm- dar kol kas saugus, nepra
lenktas. Marė B.
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KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kinijos

pASÂkojÃ...
SUKILIMAI

Prieskomunistinių partizanu grupa
vimas iš pradžios buvo gana gyvas: mi
lijonai ju buvo pasitraukę j kalnus. Ta
čiau komunistu okupacijos staigumas 
ir, reikia pridurti, visuotinumas užklu-' 
po juos nepasiruošusius.Be to ir primo
mis dienomis parodytas raudonųjų žmo
niškumas daug ką ju suklaidino. Pasiti
kėdami "atlaidais" tūkstančiai ju įtei
kė ginklus "išvaduotojams".

Bet atsparesnieji nenusiginklavo ir 
drauge su kaimo gyventojais ir visais 
nepatenkintais pradėjo atvirus sukili
mus.

Mano misijoj tas įvyko 1950 metu 
vasario ir kovo mėnesiais.

Kovo 24 d. buvau rtlivykęs j misijų 
stotelę, kur gyveno mano draugas mi
sionierius vokietis. Buvau jau begrįž
tas pas savuosius, kaip štai miestelis 
randasi apsuptas sukilėliu. Susirėmi
mas prasidėjo 5 vai, ryto ir tęsėsi iki 
pietų. Musų rezidencija, stovinti tru
putį nuošaliai, buvo gana storu sienų, 
bet pilna langu ir durų. Js sukilėliai bu
vo pasirinkę operacijų baze: iš jos be 
jokios tvarkos šaudė į miestelį. Iš mies
telio buvo atsakyta visu smarkumu.Kul
kos tik zvimbė vidun pro langus ir du
ris. Mudu su draugu išklausėm viens 
kito išpažinties ir pasivedėm Dievo va
liai. Susišaudymui tęsiantis ir neužsi— 
baigiant nutarėm ir Mišias atsilaikyti. 
Nors, kaip vėliau teko apsigalvoti, ta
tai buvo neprotingai padaryta,bet,ačiū 
Dievui nevienas iš mudviejų nenuken
tėjo. Apie pietus išgirdom nuo mieste
lio pusės smarkiai triūbijant, — žen
klas, kad sukilėliai jau bėgo. . .Nema
žai buvo užmuštu, dar daugiau sužeis
tu iš vienos ir kitos pusės. Bet musu 
rezidencijoj kur, be musu, buvo prisi-

_________ MUSU LIETUVA 

glaudusių ir apie 50 vietiniu, niekas 
nenukentėjo.

Po pietų, nors ir labai kitų nepata
riamas, sumaniai grįžti pas savuosius. 
Savo parapijiečiams buvau pažadėjęs 
jog būsiu pas juos tikrinusiai šv. Pa
nelės Marijos Apreiškimo šventėj, kuri 
tais metais pripuolė šeštadienį, — misi
joj nuo seno su ypatingomis pamaldo
mis praleidžiama diena. Gi ši diena — 
ryt.

Kely nemačiau nė gyvos dvasios. 
Pusiaukely, ant kalnelio, kur paprastai 
randama ir arbatos praeiviams — irgi 
nieko. Kiek toliau dunksojo pušynė
lis, pro kurį pravažiavimas vakarais, 
naktimis ar neramiu metu nebuvo be 
pavojaus: iš čia buvo negrįžęs nevie
nas neatsargus pakeleivis. Pasivedžiau 
šv. Panelės globai: stebėtina: ir čia ne
sutikau gyvos dvasios. Tik gerokai pa
važiavęs sutikau pirmuosius žmones, 
kurie buvo išsidrąsinę nosį ar galvę pro 
duris iškišti. Jie stebėjosi mano drą- 
sa. Dar po kieksutikaupirmuosius para
pijiečius, kurių nevienas subarė mane 
už tokį į pavojų lindimę. Vienas senu
kas patarė:

— Tėve (San-fu), neik paprastu ke
liu j misijos stotį.Komunistinės valdžios 
namai jau trys dienos kaip yra apsupti. 
Komunistai tau praeinant šaus. . .

Padėkojau už patarimą. Teko pasi
rinkti nedidelį, kokio 20 cm platumo 
taką. Aišku, dviratį turėjau ant pečių 
neštis.

Artėdamas prie kalnu iš tolo pama- šūvius, bet nė gaisro nė žudynių neįvyko.

Kareivių džiaugsmai, Wang Liu-ch'iu. (bus daugiau)

Ąnt Kiahny‘0 upės Jėn Fêng 
čiau daug vyrų ir namažą judėjimą jų 
tarpe. Neužilgo buvau iš visų pusių ap
suptas. Tačiau nė vienas jų nieko blo
go man nedarė, nes greit buvau atpa
žintas kaip misionierius. Sužinojau, 
jog tai buvo nauji sukilėlių būriai. Jie 
buvo nutarę tą naktį sudeginti ir su
šaudyti nemažą gyventojų. Patariau 
jiems to nepadaryti, nes tik sau ir 
nekaltiesiems būtų pakenkę. Pranešiau 
taipgi, — ko jie dar nežinojo, — kad 
anam miestely valdžia nuo sukilė
lių apsigynė, kad šie, nieko nepešę, bu
vo priversti pasitraukti. Jie manęs pa
klausė: tą naktį teko nugirsti tik kelis

Oia. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

i, J. BUTRiMAVIČIUS
ADVOCACIA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v.. Eulina, 99 - V. S ta. Mana das 8:00 às 12 h. 

das 14á)0 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão
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SKAITYTOJAI RAŠO...

NORĖČIAU SUSIRAŠINĖTI...

Aveli anedos (Buenos Aires) tėvu Ma
rijonų parapijos klebonijoj turėjau pro
gos paskaityti Jūsų laikraštį. Man buvo 
labai įdomu sužinoti, kad Brazilijos 
lietuviai turi savo laikraštį. Mane taip 
pat sudomino skelbimas apie KORES- 
PONDENCINĮ LIETUVIU KALBOS 
KURSĄ su kasetėm. Norėčiau sužino
ti, kaip tas kursas veikia, kokiu būdu 
išmokstama lietuviškai, ir, ar jis tinka 
ispaniškai kalbantiems.

Norėčiau taip pat susirašinėti su 
kuom nors iš Brazilijos, pasikeisti kul
tūrinėm žiniom, lietuviška veikla, kal
ba, muzika, geografija apie abu kraš
tus. Man galima rašyti ir portugališkai 
nes aš mokinausi Brazil i joj. M ano adre
sas: Avenida Dardo Rocha Nr.6882, 
Bernai Oeste, C.P. 1876, Província de 
Buenos Aires, ARGENTINA.

Alberto J.Antonaitis

GALIMYBĖS ORGANIZUOTI 
LIETUVIŲ FONDĄ BRAZILIJOJE

Mintį apie lietuvių fondo organiza
vimą ir įsteigimą ne taip senai iškėlė 
"M.L." bendradarbis inž. A.D.Petrai
tis (žiūr. "ML" nr. 15 iš š.m. birželio 
17 d. straps. "Savaitei bėgant"). Ta 
mintis nėra nauja mūsų kolonijoje. Ją 
iškėliau ir aš prieš beveik 23 metus, ta
da Brazilijos Lietuvių Kultūros Drau
gijos leidžiamame ir mano redaguoja
me žurnale "Gintaras" (nr.2 iš 1957m. 
gruodžio mėn. straipsnyje "Steikime 
lietuvių kultūros fondą"). Vėliau tą 
mintį iškėlė a.a. inž. Zenonas Bačelis.

Tiek mano, tiek Z.Bačelio mintims 
steigti Brazilijos lietuvių kultūros fon
dą,nerado pritarimo mūsų kolonijos 
veikėjų tarpe. O tuometiniai lietuvių

_________  MŪSŲ LIETUVA ___

inž. A.Petraičio siūloma 100.000,oo 
( šimtas tūkstančių) kruzeirų suma , 
man atrodo, yra labai kukli, kad ir 
pradžiai. Ją galima būtų net keliaropai 
padidinti, jei prie to darbo prisidėtų 
visos lietuviškos veikiančios organizaci
jos, lietuviškos spaudos atstovai, mūsų 
kolonijos žymesnieji industrialai, pre
kybininkai įvairių profesijų žmonės bei 
atskiri, daugiau pasiturintieji asmenys. 
Galimumai tokį fondą organizuoti 
būtų didesni, jei prie to efektyviai pri 
sidėtų Lietuvių Sąjunga Braziljjoje, ku
rios globoje yra São Paulo lietuvių ko
lonijai skirtas ir daugiausia nepriklau
somos Lietuvos lėšoms bei vietos tau
tiečių talka įgytas stambus turtas, ku
ris kasmet duoda nemažą sumą paja— ’ 
mų.

Mano manymu lietuvių fondo or
ganizavimo iniciatyvą turėtų šiuo me
tu kilti iš Brazilijos Liet. Bendruome
nės vadovybės. Jai tektų sušaukti visų 
lietuviškų organizacijų bei spaudos ats
tovų pasitarimą tuo reikalu, kur būtų 
išrinktas laikinas organizacinis komi
tetas. Jis, pirmoje eilėje, susisiektų su 
Š.Amerikos ir Kanados tų fondų va
dovybėmis (neturiu tikrų žinių ar toks 
fondas yra Australijos lietuvių koloni
joje). Toks organizacinis komitetas tu
rėtų, kartu su mūsų juristais (pav. 
advokatais Dr., Kalinausku, Dr. Slie- 
soraičiu ir kitais), išstudijuoti tų jau se
nai veikiančių fondų įstatus ir pagrindi
nę struktūrą, pritaikinti ją mūsų kolo
nijos sąlygoms. Tikėkime, kad lietuvių 
fondo organizavimo reikalu iškeltos 
mintys bus dar papildytos kitų mūsų 
kolonijos veikėjų ir neliks balsu, šau — 
kiančių tyruose. ’

Stasys Vancevičius

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, Saukdama, kol kas ją 
nupirks.

NR.39 (1674) 1980.X.2

Halina Mosinskiene

PALETĖ SUDUŽO
(A.A. Antano Navicko atminimui)

įėjus V.Zelinos bažnyčion nustebsi:
— Kiek paveikslų, turtingai dekoruota— 
Kiek darbo rankų čia dirbo?
Kiek nemigo naktų svajota?

Įėjus j Sąjungos salę 
matai scenoje mielą pirkelę 
jaunimas čia šoka linksmai 
šypsosi lietuvaičių veidai 
šlama vėjo paliesti lapeliai 
darželyje mirga žiedeliai.. .

Kas gi papuošė tą sceną? 
Kas gi dirbo naktį ir dieną? —

O tai buvo kuklus žmogus 
savotiško būdo, gal kiek irzlus 
Bet savo menu jis gyveno, 
kaip margas genys medį kaleno, 
taip kūrė savo buitį 
ANTANAS NAVICKAS 
ilgam paliko jo dailės menas

Jis išėjo amžinam poilsiui, 
bet dvasia liko gyva 
išpuoštose sienose daugelio šventovių 
kur žmonės ieško paguodos maldoje 
ir skundžiasi gvyenimo negerove.

Ilsėkis ramybėje, mielas Bičiuli, 
toli nuo šlamančių berželių, 
po žalia velėna svetimoje žemėje, 
draugų atmintyje — darbšti bitelė. —

P.S. Mano gili užuojauta Velionio sūnui 
Vygandui su šeima.

S.Paulo, 1980.IX.20
kolonijos "vadovai" su a,a. konsulu 
A,Polišaičiu priešaky, tas mintis pa
siskubino palaidoti.

Galimybės organizuoti lietuvių fon
dą dar prieš 20 metų būtų realios, jei 
būtų susilaukusios platesnio lietuviš
kos visuomenės pritarimo. Šiuo metu 
tos galimybės žymiai didesnės. Gerb.

.. ■" --------—-i

~ RYMANTÈ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

L ITU ANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo

LIETUVIU SĄJUNGOS—ALIANÇA NARIUI
ANTANUI NAVICKUI

mirus, jo sūnui Vygandui, marčiai Ivonei, anūkams ir visiems mirusiojo 
artimiesiems, liūdesio valandoje, reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Sąjungos—Aliança 
VALDYBA

XBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
T
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----------------- JAUNIMAS IR SENIMAS
I MALONU
JAUNIMO O KIUS

SPALIO ( OUTUBRO ) 4 DIENĄ 19 VAL. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Rengia PALANGOS Skautų vietininkija ir RŪTELĖ

MŪSŲ ŽINIOS
B.L. KUNIGU VIENYBĖS POSĖDIS

Rugsėjo 23 d. Brazilijos Lietuviu 
Kunigu Vienybė turėjo savo posėdį,ku
riame dalyvavo, be eiliniu São Paulo 
lietuviu kunigu vienybės nariu, svečias 
iš JAV, kun.dr. Vyt. Bagdanavičius, 
vienas iš DRAUGO redakcijos štabo, 
ir iš kelionių sugrįžęs prel.Pijus Raga- 
žinskas.

Posėdį atidarė p-kas kun. Pr. Ga
vėnas, SDB, džiaugdamas ir dėkoda
mas D ievų i, kad galima kartas nuo kar
to susirinkti, pasitarti, vieni kitus pa
drąsinti ir atnaujinti darbo gaires. Pri
minė amžinybėn iškeliavusius narius — 
t. J.Bružiką, prel. Z.Ignatavičių, prel. 
Al. Arminą, kun. J.Janilionj ir nese
niai Peru mirusį kun. Kaz. Inkratą. 
Per laikrašti pasiuntė sveikinimus Bra
zilijoj ir kituose P.Amerikos kraštuose 
gyvenantiems Vienybės nariams.

Svečias iš S.Amerikos pabrėžė, kad 
meilė, apie kurią šiandien taip dažnai 
kalbama, turi būti daugiau konkreti
zuojama, ir šiandien butu geriau išvers
ti "bendradarbiavimu“ — vieni kitus 
respektuori, vieni kitus lankyti, vieni 
kitiems padėti. Ir dar iškėlė mintį,kad 
dabartiniam pasauly, kai vyksta žūt
būtinė kova tarp bedievybės ir tikėji
mo, o tatai musu katalikiškasis pasau
lis visai nemato ir nejaučia, didelė lie
tuviu^ pasklidusiu po visą pasaulį, mi
sija — atidengti bedieviško komunizmo 
žalą ir skatinti prieš jį kovoti. (Šioj 
srity ta menkutė “Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios Kronika“ turi didelį svorį). 
Prel. Pijus davė pranešimą apie savo 
patirti iš kelionių po Lietuvą.

Buvo pasiusta per Vatikano radiją 
sveikinimas ir solidarumo išraišką Lie
tuvoj persekijamiems ir narsiai kovo
jantiems broliams—sesėms, o ypač dva
siškiams.

(PARDUODAMAS!
vertingas sieninis x

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis į Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 į

DAR VISAI NESUŠALO

Kun. P.Urbaitis, pakely į Porto Ale
gre, sustojęs Kuritiboj, rašo: “Čia šal
ta. Šią naktį snigo. . . Buvo keli laips
niai po nulio. Saleziečiai parūpino pal
tą, tai nesušalau. . .Kalbėjaus su trim 
pusiau lietuviškom šeimom“. O kiek 
vėliau: “Čia Porto Alegre, turiu 11 ev 
dresu šeimų, labai išmėtytų po didmies
tį (dar nepažįstami). O paskui dar Pon
ta Grossa, kur taip pat reikia stabtelti“ 
Kur tu lietuvių nėr?

BAGDŽIAI GRĮŽTA NAMO

Paviešėję Lietuvoj ir bendrai Euro
poje, Birutė ir Jonas Bagdžiai jau ke
lyje j namus. Iš Hamiltono, Kanadoj, 
siunčia sveikinimus “visiems, kas apie 
mus klaus“.

LKB KRONIKOS 44 NUMERIS

Jau atėjo pas mus 44 Lietuviu Kata
liku Bažnyčios Kronikos numeris, da
tuotas 1980 m. liepos 30 d.

Ten skaitomas prierašas: “Numeris 
skiriamas Nijolei SADŪNAITEI, ku
rią tikinčioji Lietuva su džiaugsmu 
sveikina sugrįžus iš Gulago į Tėvynę ir 
dėkoja užjos mielę,kančią ir auką“.

LIETUVA
KATALIKIŠKA IR KALKINĖ
Brazilijoj, São Paule, MŪŠI) LIETU

VOS spaustuvė atspausdino ir išleido 
portugališkai dviejų spalvų lapelį “LIE
TUVA - KATALIKIŠKA IR KANKI
NĖ.

Viršely — atvaizduota Marijos apsi
reiškimas Šiluvoj 1608 m.. Viduj — 
trumpa informacija apie geografinę ir 
istorinę Lietuvos padėtį, pabrėžiant 
didžiausią Lietuvos nalaimę — karine 
jėga jos jungimą į Sovietų Sąjungą 
1940 metais. Kaip perversmo ir religi-• 
nio persekiojimo pavyzdys pristatyta 
Vilniaus katedra, komunistu paversta

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
ADVOGADOS

Inventário, Despejo, Desquite, Divórcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. - Conj. 9 • Fone: 37-8958

Iš rugsėjo 14 dienos JAUNIMO ŠVENTĖS 
vaidinimo “Šiaurės Pašvaistė”: kalvi vaidina 
inž. Juozas VACKSNORAS

Nuotr. P. Rukšio

meno galerija ir koncertų sale, — “Lie
tuvoj Kristus vėl pasmerktas mirčiai. 
Osu Juo — ir Bažnyčia. . .Tačiau Kris
tus Lietuvoj yra gyvas — gyvas savo 
krikščioniuose ir priverstinam pogrin
dy gyvuojančio) Bažnyčioj“.

Seka įspūdinga “Laisvės malda už 
Lietuvą“ kur brazilai tarp kitao ko pra
šo: “Švč. Dievo Motina Aparecida, ne
leisk,kad Tavo Dieviškojo Sūnaus Var
das butų išrautas iš lietuvių širdžių ir 
katalikų tikėjimas sugriautas toji šaly, 
kuri nuo amžių nešioja Marijos Žemės 
vardą“.

Dar pridėta maža maldelė už pašau
kimus: “Pasiusk, Viešpatie, darbinin
ku (' savo Pjūtį, ypač persekiojamai Lie 
tuvos Bažnyčiai ir lietuvių bendruome
nei Brazilijoj“.

Lapeliu išleista 5.000; ir bus plati
nami net per Tautinės Brazilijos Vys
kupų Konferencijos savaitinį biuletenį.

ms*
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MŪSŲ ŽINIOS
BRAZILIJOS LIETUVIO 

VISUOMENININKO PREMIJA
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija 

yra įsteigusi nuolatinę kasmetinę pre
miją visuomenininkui, kurios mecena
tas yra kun. dr. Juozas Prunskis, Chi- 
cagoje.

Premija skiriama asmeniui, kuris sav 
vo visuomeniniu veikimu daugiausia 
pasitarnavo lietuvybės ir krikščioniš
kos kultūros idealų skiepijimui ir plė
timui lietuviuose, artimiau siekinat vi
suomeninę organizacinę veiklos plot
mę.

P.L.K. Bendrijos centro valdyba su
daro 5 asmenų jury komisija arba pa
veda atskiriems kraštams sudaryti ko
misiją ir ją patvirtina.

Jury komisijos išrinktą premijai gau
ti kandidatą P.L.K. Bendrijos centro 
valdyba pristato mecenatui kun. dr.J. 
Prunskiui išmokėti premiją (kuri yra 
500 dolerių).

Šiemet tokią jury komisiją sudaryti 
pavesta Brazilijai.

Lietuvio visuomeninko premijai 
gauti jury komisija Brazilijoj numaty
ta tokio sąstato:

kun. kleb. Juozas Šeškevičius
kun. kleb. Pranas Gavėnas, SDB 
mokyt, p-lė Angela Joteikaitė 
chem. Alfonsas D.Petraitis 
p. Petras Šimonis
Premijai gauti kandidatus gali siūly

ti visi lietuviai motyvuotu rastu, kuris 
turi būti adresuotas: x

Jury Komisijai
Rua Inacio, 671
03142 V.Zelina (C.P. 4118)
Kandidato siūlymo terminas baigia

si spalio (outubro) 19 dieną.
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Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
Aliança 
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Kviečiami yra dalyvauti Sąjungiečiai su savo artimaisiais ir bičiuliais.
Užsirašyti tel. : 93—5470: 274—5116; 92—3309

Rua Lituania, 67 - Mooča - S-gos Namai

SOLIDARUMAS SU 
LIETUVOS BAŽNYČIA

Rugsėjo 23 d. posėdi n susirinkę 
Brazilijos lietuvių kunigų vienybės na
riai siunčia sveikinimus Lietuvoj atka
kliai ir ištvermingai už Kristų ir Bažny
čia kovojantiems kunigams ir tikintie
siems; reiškia pilną solidarumą Lietu
vos ordinarams ir dvasiškiams; 
prisimena sunkiose sąlygose aukštai 
kunigo misijai besiruošiančius semina
ristus;
reiškia protestą prieš civilinės valdžios 
kišimąsi j kanoniškas vyskupų parei
gas ir teises;
reiškia protestą taip pat prieš šlykštų 
Lietuvos rusinimą ir visiškai nekultū
ringą lietuviu kalbos nužeminimą, kai 
tuo tarpu viso pasaulio filologai lietu
vių kalbą vertina kaip didžiausią ne 
vien tik lietuvių, o ir viso kultūringo 
pasaulio brangenybę.
ir ryžtąsi vis plačiau informuoti pasau
lį apie Lietuvai daromas skriaudas bei 
tikinčiųjų ir Tėvynę mylinčių tautie
čių diskriminaciją.

B LK Vienybės valdyba

DĖMESIO!
SPAUDOS BALIUS iš spalio 19 die
nos yra nukeliamas į sekantį sekmadie
nį — spalio 26 dieną.

PAIEŠKOJIMAI
OLIMPIJOS KIZLAUSKAITÉS,gyve
nančios prie S.Paulo, paieško jos kla
sės ir suolo draugė iš Lietuvos ELMI
RA B LYNIENÉ, gyvenanti Kaliforni
joj. Adresas: 855 6*h St. 14, Santa Mo
nica Ca. 90403 USA

NEMUNAS IR VOLUNGE 
DALYVAUJA

JAPONŲ FESTIVALYJE

Sociedade Brasileira de Cultura Ja
ponesa užpraeitą šeštadienį surengė IX 
Tarptautinio Folkloro Festivalį, kuria 
me dalyvavo mūsų tautinių šokių gru
pė NEMUNAS.

Sekmadienį ten pat (Japonų Kultū
ros Namuose) vyko IV Tarptautinis 
Chorų Festivalis. Šiame parengime da
lyvavo mūsų jaunimo choras VOLUN
GE. Tikimės gauti daugiau žinių ML se
kančiam numeriui.

s

metinis »

SPAUDOS BAU US
Spalio (Outubro) 26 dieną
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12:30 VALANDĄ

ELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE 
.......................................

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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